Komenského náměstí 700, 259 01 Votice, IČ:705 67 646; č. ú. 324986339/0800, Česká spořitelna a.s.
Předseda mikroregionu Mgr. Viktor Liška, starosta@ratmerice.cz , 776 580 584
Manažerka mikroregionu Ing. Lucie Krubnerová, krubnerova@mikroregionvoticko.cz, 604 451 815

Záznam č. 5/2017
z jednání Členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko
konané 21. 9. 2017 ve Zvěstově, 16:30 – 19:00 hod.
Místo konání:

Zvěstov, obecní úřad

Přítomni:

Obec Červený Újezd

Tomáš Hrdinka, místostarosta

Obec Heřmaničky

Jarmila Trachtová, starostka
Zdeněk Šplíchal, místostarosta

Obec Jankov

Josef Kocourek, místostarosta

Obec Ješetice

-----------------------

Obec Mezno

-----------------------

Obec Miličín

Jiří Zíka, starosta

Městys Neustupov

Josef Škréta, starosta

Obec Olbramovice

Ivan Novák, starosta

Obec Ratměřice

Viktor Liška, starosta

Obec Smilkov

Hana Dohnalová, starostka

Obec Střezimíř

Miloš Jelínek

Obec Vojkov

---------------------

Město Votice

Jiří Slavík, starosta

Městys Vrchotovy Janovice

Marcela Čedíková, starostka

Obec Zvěstov

Karel Babický, starosta
Karel Novotný, místostarosta

Omluveni:

Lenka Sladkovská (Ješetice), Rudolf Vobruba (Mezno),
František Baťha (Vojkov)

Hosté:

Jaroslava Pokorná Jermanová (hejtmanka Středočeského kraje),
Jaroslava Němcová (radní Středočeského kraje pro oblast sociálních věcí),
Soňa Janoušová (soc. odbor MěÚ Votice), Drahuše Hlavatá (Domov seniorů
Jankov), Eliška Melicharová (Specialista pro rozvoj regionu), Olga Marvanová
(Specialista na veřejné zakázky), Lucie Krubnerová (Manažer CSS)
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Ověřovatelé zápisu:

Viktor Liška (Ratměřice), Karel Babický (Zvěstov)

Zapsala:
Eliška Melicharová
__________________________________________________________________________________
Program:
1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů, kontrola
usnesení z minulé Členské schůze
2) Diskuse s hejtmankou Středočeského kraje a radní pro oblast sociálních věcí
3) Rozpočtové opatření č. 4
4) Ostatní, diskuse
5) Závěr
__________________________________________________________________________________
1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů
Jednání členské schůze Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko zahájil předseda svazku Viktor
Liška, který konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná, neboť je přítomno 12 zástupců obcí
z 15ti.
Ověřovateli zápisu byli navrženi Viktor Liška (Obec Ratměřice) a Karel Babický (Obec Zvěstov).
Následně předseda svazku Viktor Liška představil členské schůzi předpokládaný program jednání,
spočítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost členské schůze, kdy bylo přítomno 12 zástupců
obcí z 15ti.
Usnesení:
Členské obce berou na vědomí přehled bodů jednání a schvalují program jednání počtem 12 hlasů
pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. Jako prvního ověřovatele zápisu volí Členská schůze mikroregionu
Viktora Lišku (Obec Ratměřice) počtem 12 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel, jako druhého
ověřovatele volí členská schůze Karla Babického (Obec Zvěstov) počtem 12 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0
se zdržel.

2) Diskuse s hejtmankou Středočeského kraje Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou a s radní
pro oblast sociálních věcí Ing. Jaroslavou Němcovou, MBA
V rámci jednání členské schůze mikroregionu proběhla debata s hosty ze Středočeského kraje.
V úvodu diskuse předseda svazku obcí představil území mikroregionu a poukázal na hlavní rozdíly
mezi příměstskými oblastmi kolem Prahy a obcemi na hranici Středočeského kraje a z nich plynoucí
rozdílné potřeby obcí v různých částech kraje.
Hejtmanka ujistila přítomné, že velmi dobře území našeho mikroregionu zná a představila práci kraje
pro obce v uplynulém roce – zhodnotila současnou situaci a představila záměry kraje na nejbližší
období – čerpání financí na přípravné stavby pro dálnici D3, upozornila na nutnost spolupráce obcí a
krajského úřadu (koordinace akcí oprav silnic, aplikace pro hlášení poškození silnic, hodnocení
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cestmistrů ve spolupráci se starosty), dále poprosila o vstřícnost a spolupráci na významných akcích
v roce 2018 (oslavy 100 let od vzniku Československa a evropský sjezd motorkářů Harley-Davidson
v Praze). Dále vyzvala obce a spolky, aby při pořádání kulturních akcí využívaly možnosti podat žádost
do Fondu hejtmanky – fond je primárně určen na kulturní akce v obcích, lze požadovat i případně
záštitu hejtmanky nad akcí a informovala o možnosti nominovat občany na Cenu hejtmanky (bude
udělována od příštího roku).
Následovaly individuální dotazy – opravy obecního majetku poškozeného živelní pohromou, možnost
podat žádost do Fondu hejtmanky v případě organizace zřizované Středočeským krajem, dotazy na
stavbu dálnice D3.
Radní pro oblast sociálních věcí představila aktivity Středočeského kraje v oblasti sociální péče
a strukturu financování. Jiří Slavík (Město Votice) představil Sociální fond ORP Votice, který letos
poprvé poskytoval příspěvky registrovaným poskytovatelův sociálních služeb a vytvoření minimální
sítě sociálních služeb pro území mikroregionu. Požádal o možnost kofinancování této aktivity a jejího
propojení se sociální politikou kraje. Následovaly individuální dotazy – problematika umístění
alkoholiků, nedostatek psychiatrů v regionu, opatrovnictví, velká poptávka po odlehčovacích službách
v DS Jankov, problematika stárnutí populace.
Bod bez návrhu na usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané hejtmankou a radní pro
oblast sociálních věcí.

3) Rozpočtové opatření č. 4
Účetní požádala o schválení Rozpočtového opatření č. 4 – navýšení mezd a služeb CSS. Navýšení
hrubých mezd CSS 184 tis. Kč, sociální pojištění 46 tis. Kč, zdravotní pojištění 17 tis. Kč, navýšení
poradenských služeb 17 tis. Kč. Celkem navýšení výdajů 264 tis. Kč. Navýšení příjmů – příspěvku SMO
247 tis. Kč. Navýšení příjmů – příspěvku SMO celkem 739 200 Kč do 30. 6. 2019 (do konce projektu).
Usnesení:
Členská schůze schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 počtem 12 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.

4) Ostatní, diskuze
Viktor Liška upozornil na povinnost zveřejnění majetkových poměrů starostů, místostarostů a členů
rady. Nově se majetkové poměry budou vkládat do aplikace na internetu, adresa aplikace
http://cro.justice.cz ve lhůtě od 1. října do 30. listopadu 2017. Nejdříve je ale nutno přihlásit veřejné
funkcionáře do aplikace v období od 1. září do 2. října 2017, a to buď hromadně, nebo individuálně.
Pozor, nezavádět do aplikace všechny členy zastupitelstva, pouze povinné členy (starosta,
místostarosta, členové rady). Ředitelé ZŠ a MŠ jsou z této povinnosti vyňati.
Dále předseda upozornil na novou povinnost ohledně zabezpečení osobních údajů (GDPR) od května
2018 – možnost zřízení pracovníka pro GDPR v rámci CSS, více informací o této možnosti budeme mít
po semináři na toto téma od SMO v rámci republikového setkání pracovníků CSS na konci října.
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5) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hodin.
Termín dalšího zasedání Členské schůze Mikroregionu bude 25. 10. 2017 na MěÚ Votice a bude
spojeno se schůzí ORP.
„Vánoční“ zasedání Členské schůze Mikroregionu se letos bude konat 24. 11. 2017.

Přílohy:
a) Prezenční listina
Zapsala: Eliška Melicharová, 22. 9. 2017

Ověřovatelé zápisu:

Viktor Liška

_____________________

Karel Babický

_____________________

4

